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BoN VeNt I BarCa NoVa

9 d’Octubre
Fou en el primer centenari de l’entrada del rei Jaume a la ciutat de València quan va
començar a celebrar-se una processó commemorativa tot i que el motiu no fou donar
les gràcies a Déu per haver alliberat les terres valencianes del domini musulmà sinó
demanar-li a Sant Donís, patró del Regne, que ens alliberara de la fam.
EL

TuRiSTa

Desfile històric el passat
9 d’Octubre a Castelló.

Jaume García

CARME RIPOLLÉS

CASTELLÓ

n Hom diu que els carrers són
la memòria de la ciutat. De totes. I la seua esperança, també.
Cada època sembla projectar
sobre aquests espais coses diferents, que en la major part dels
casos són la traducció del pensament col·lectiu, sobre tot de
les elits que governen. Si fem un
tomb per Castelló, o pel seu nomenclàtor si és que no voleu eixir de casa, veiem que hi ha
noms com carrer Espronceda,
Calderón de la Barca, Echegaray, Quevedo.... A primera vista,
és un simple llistat d’autors en
espanyol.
Però també hi ha uns quants
que no han sigut massa amables quan han hagut d’expressar opinions cap a nosaltres,
cap als perifèrics.
Per exemple, Quevedo. El
nom dels carrers diu molt d’una
ciutat. No seré jo qui qüestione
si tal o qual personatge se’n mereix un. Però què passaria si hi
haguera una proposta de traure
algun d’aquests noms del nomenclàtor de Castelló, sobre tot
els d’aquells que han sigut poc
amics nostres?
Segurament, «intransigent»
seria el qualificatiu més suau

que ens dirien. Personalment,
estic del tot en contra de traure
el nom del carrer a Quevedo,
entre altres coses perquè sóc un
dels pocs australopithecus que
queden i que encara llig poesia.
I ja posats a jugar a literats, Quevedo coneixia profundament la
poesia de March.

És més: no em puc explicar
Quevedo si no partisc de l’obra
d’Ausiàs. I a pesar de tot això,
em pareix prou simptomàtic
que, a hores d’ara, el de la Safor
no tinga un carrer a pràcticament cap ciutat «espanyola» o,
deixem-nos de bobades: no el
tindrà mai de la vida.

I desenganyeu-vos: no són
qüestions literàries, ni culturals, ni de qualitat. Don Vicente
Blasco Ibáñez o Azorín tenen
carrers per tota la geografia estatal. Pot ser que estiguem proposant petites glòries locals? O,
potser, hi ha alguna cosa més?
S’acosta el  d’Octubre, una

data que ompli un buit en el calendari festiu de la ciutat i, com
cada any, em veig obligat a preguntar-me si realment fem país.
Els polítics locals no fan país,
sinó política, que és el mateix
que dir «superestructura» o accions de maquillatge. Concerts,
odes al Castell Vell, bandes de
música, pirotècnia i figurants
que ixen al Pregó.
Això sí, se’ns vendrà tot com
elements de cohesió perquè estem orfes i necessitats d’elements d’identificació, que són
insígnies de la recuperació cívica del país, valors que connecten amb el passat, situen en el
present i projecten cap al futur.
Autosatisfacció? Valencianisme de comboi institucionalitzat? I mentrestant, la llengua
(element «d’estructura») llangueix, perquè, no ens enganyeu
més, el valencià no mai és la primera opció. Es fa autocrítica? És
el pragmatisme imposat pel
mercat capitalista? Realment,
què queda de la substància del
país? Som una ciutat frustrada
fins a un nivell prou alt o encara
és una ciutat recuperable?
I mentre que a Castelló la
memòria d’Ausiàs March està
exposada al trànsit mínim de
vianants, una febre recorre d’un
temps ençà els nostres carrers
en forma de colles de muixeranguers, ens imposen un bilingüisme mític i ens continuen
lloant les motivacions per a
aprendre i parlar idiomes, i totes aquestes coses boniques i
conciliadores que es diuen....
ho sent però, almenys jo, exerciré de i parlaré valencià per
una raó molt simple: perquè
m’ix dels collons.
I en aquesta postura hi ha totes les raons i motivacions que
vulgueu, però al final de tot hi
ha una voluntat d’una persona
i d’una col·lectivitat. I això,
mante, ni la superestructura
política més submental ho
aconseguirà aturar mai.

Ilusiona abrirá en Salera un centro
con bolera y juegos de realidad virtual
 El centro comercial de

Castelló estrenará en Navidad
una nueva oferta que ocupará
2.400 metros cuadrados
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

n El centro comercial Salera de
Castelló ampliará esta Navidad su
oferta con la apertura de un nuevo
espacio de ocio de la firma Ilusiona que incluirá bolera, juegos de
realidad virtual, máquinas interactivas y parque infantil.
Estas instalaciones ocuparán
2.400 metros cuadrados de extensión y se situarán en la planta alta
de Salera junto a la cadena de ci-

nes. El grupo Ilusiona ha invertido
2,3 millones y prevé la contratación de 18 personas.
Ilusiona es una compañía líder
a nivel nacional en la gestión de
locales con una oferta centrada en
actividades destinadas al tiempo
libre y especializada en el ocio familiar. La empresa, con sede en
Barcelona y fundada en 1994, impulsa este año la apertura de cuatro nuevos centros de ocio, dos de
los cuales están en la capital catalana, uno en Albacete y otro en
Castelló. Actualmente está presente en 16 centros comerciales
de la geografía española.
Salera refuerza su oferta de
ocio con el desembarco de Ilusio-

na. La oferta del grupo de ocio,
con la bolera, máquinas interactivas de tipo A y juegos de realidad
virtual, se proyecta para el disfrute
de las familias y grupos de amigos.
El centro comercial de la capital de la Plana se consolida así
como un referente del sector de
la provincia y la Comunitat Valenciana.
Con una extensión de más de
189.000 metros cuadrados reúne
a los más importantes establecimientos y marcas para dar forma
a un vanguardista espacio abierto
a todas las posibilidades de compra y ocio.
Congrega a 160 locales. Además, dispone de 3.000 plazas de

Centro comercial de Salera. ACF

aparcamiento subterráneo y otras
600 en la parte exterior que dan
servicio a un hipermercado, en la
planta central, y a la oferta de servicios de comercios nacionales e
internacionales.

En la planta alta los 2.900 metros cuadrados transitables distribuyen el flujo de afluencias a
una amplia gama de restaurantes
y ocio, así como a las 14 salas de
cine.

